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Crãciunul cu „Dana”, la Racoviþa
Deºi oamenii au început sã se
adune în centrul localitãþii de la
orele amiezii, „Dana” nu a debutat
decât dupã ce slujba de vecernie,
oficiatã la biserica ortodoxã, s-a
încheiat. Sosirea preotului
Dumitru Virgil Iridon ºi a credincioºilor ce au participat la
slujbã, a însemnat îndeplinirea
tuturor condiþiilor pentru ca
obiceiul sã se poatã desfãºura.
În faþa Cãminului Cultural,
feciorii din Ceatã, alãturi de alþi
membri ai comunitãþii, împãrþiþi în
douã tabere, au început colindul
laic „Dana”. Pe rând, fiecare dintre
tabere a interpretat câte o strofã a
colindului, alãturi de colindãtori

fãcându-ºi jocul neastâmpãrat ºi
binecunoscuta þurcã. Finalul
colindului a fost cântat împreunã,
de ambele grupuri, sonoritatea ºi
timbrul vocilor fiind cu adevãrat
impresionante.
Odatã încheiat colindul, cei doi
primari ai Cetei de Feciori
Racoviþa, David Raþiu ºi Lucian
Nemeº, au mulþumit oamenilor
pentru prezenþã ºi pentru cã au
primit ceata la colindat iar în
semn de recunoºtinþã, au oferit
vin fiert ºi þuicã fiartã. De
asemenea, toatã lumea a fost
invitatã la joc, în sala de
spectacole a Cãminului Cultural,
tot aici fiind pregãtit ºi un scurt
spectacol folcloric,
susþinut de an samblurile „Doruleþ” (Racoviþa)
ºi
„Valea
Moaºei” (Sebeºu de
Sus), împreunã cu
invitaþii acestora.
Seara, tot la Cãminul
Cultural Racoviþa, s-a
desfãºurat tradiþionalul
Bal de Crãciun, eveniment organizat, de
asemenea, de Ceata
de Feciori Racoviþa.
Cum este ºi normal,
de la „Dana” nu a lipsit
primarul
comunei,
Simion Olariu. Domnia
sa a venit în mijlocul
sãtenilor participanþi la
obicei îmbrãcat într-un
frumos costum popular
ºi s-a alãturat unuia
dintre grupurile de
bãrbaþi ce au interpretat

rosu galben albastru negru

Tradiþia din moºi strãmoºi a fost respectatã ºi în acest an la
Racoviþa, unde, în cea de-a doua zi a marii sãrbãtori a
Naºterii Domnului, întreaga suflare a localitãþii a petrecut cu
„Dana”, unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri locale,
întâlnite mai rar, sau sub altã formã, în alte locuri din þarã.

frumosul colind.

Moº Crãciun pentru toþi
copiii
În orele dinaintea obiceiului
„Dana”, în faþa bradului de Crãciun
din centrul localitãþii Racoviþa, a
sosit ºi binecunoscutul Moº
Crãciun. Mult aºteptatul oaspete
a zãbovit destul de mult timp la
Racoviþa ºi a oferit pungi cu
diverse bucurii dulci tuturor
copiilor. (Pentru a-ºi duce la
îndeplinire
misiunea,
Moº
Crãciun a fost sprijinit, ºi în acest
an, de Primãria ºi Consiliul Local
al comunei Racoviþa.)

Campanie de vaccinare antirabicã pentru câinii din gospodãrii
Pânã în luna februarie a anului
2016, în conformitate cu normele
legislative stabilite la nivel naþional,
personalul sanitar – veterinar
autorizat din comuna Racoviþa
efectueazã vaccinarea antirabicã la

câinii deþinuþi în gospodãrii de
persoanele fizice.
Cei doi tehnicieni veterinari ce-ºi
desfãºoarã activitatea în comunã,
David Marius Ivan ºi Adrian Badea,
vor vizita gospodãriile pentru

L A MULÞI ANI!
În aceastã
perioadã, când sfânta
sãrbãtoare a Crãciunului
ºi Anul Nou ne aduc
luminã ºi pace în
suflete, vã adresez cele
mai calde urãri de
sãnãtate, liniºte, fericire,
multe bucurii ºi
prosperitate, alãturi de
tradiþionala urare “LA
MULÞI ANI!”
Primarul comunei
Racoviþa,
Simion Olariu

implementarea acestei campanii.
În afara administrãrii vaccinului
antirabic, pentru fiecare câine se
poate efectua aplicarea unui
microcip, necesar identificãrii ºi
înscrierii acestuia în registrul

special naþional de evidenþã a
câinilor.
De asemenea, unde existã
solicitãri, personalul sanitar –
veterinar poate efectua deparazitarea câinilor, precum ºi

De Sfintele Sãrbãtori, sã
deschidem uºa pentru oaspeþi dragi
ºi inima pentru speranþã, bucurie ºi
luminã. Sã fim mai buni ºi sã privim
înainte cu încredere, ºtiind cã, dacã
avem credinþã, drumul din faþa
noastrã va fi presãrat cu împliniri.
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Claudiu Trifu
E cumpãna dintre ani! Sã
privim înapoi cu iertare, înainte cu
speranþã, în jos cu întelegere ºi în
sus cu recunoºtinþã! Sãrbãtoarea
Crãciunului sã vã deschidã poarta
spre un An Nou plin de bucurii ºi
împliniri! La mulþi ani!
Consilierii locali ai comunei
Racoviþa

întocmirea carnetului de sãnãtate.
Costul total al acestor operaþiuni (vaccinare antirabicã,
microcipare, deparazitare ºi
întocmirea carnetului de sãnãtate)
este de 20 lei.

Urãri
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Informaþii privind acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea
locuinþei pentru sezonul rece 2015 – 2016
persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producãtorilor
agricoli;
- bursele de studiu ºi cele sociale;
- bursele acordate în cadrul Prograului
naþional de protecþie socialã “Bani de liceu”;
- veniturile obþinute din activitãþile cu caracter
ocazional desfãºurate de zilieri în condiþiile Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate de zilieri, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Atenþie! Valoarea alocaþiei de stat pentru copii
luatã în calculul veniturilor familiei este de 42 de
lei (82 de lei pentru copilul cu dizabilitãþi)
Dacã familia sau persoana singurã are în
proprietate, închiriere, comodat ori altã formã de
deþinere cel puþin unul din bunurile cuprinse în
lista bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii
ajutorului social, aceasta nu beneficiazã de
ajutorul pentru încãlzirea locuinþei. Conform
acestei liste, persoanele care deþin clãdiri, alte
spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu,
autoturisme cu o vechime mai micã de 10 ani,
utilaje agricole, de prelucrat lemnul etc., depozite
bancare mai mari de 3000 lei, sunt excluse de la
acordarea acestui drept. Excepþie fac titularii care
demonstreazã cã bunurile deþinute sunt date în
folosinþã cãtre o altã persoanã ºi aduc dovada
venitului obþinut, precum ºi certificatul de atestare
fiscalã de la administraþia finanþelor publice.
Titularul ajutorului – reprezentantul familiei
trebuie sã aibã calitatea de proprietar, succesor
de drept al proprietarului, sã existe o clauzã de
întreþinere sau de habitaþie, titular de contract
de închiriere, comodat sau concesiune. Poate
fi titular ºi alt membru de familie major ºi
împuternicit de proprietarul locuinþei sau titularul
contractului de închiriere sau reprezentantul
legal al persoanei singure care nu a împlinit
vârsta de 16 ani, ori alte persoane care nu au
capacitatea de reprezentare.
Cererea privind acordarea ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei va fi însoþitã de actele
doveditoare pentru stabilirea componenþei
familiei, a veniturilor, precum ºi a dreptului de
proprietate sau folosinþã privind locuinþa pentru
care se solicitã acordarea ajutorului. Pentru

ajutoarele solicitate pentru energia electricã se
va face obligatoriu o ancheta socialã, în termen
de 15 zile lucrãtoare de la data cererii.
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA
AJUTOARELOR PENTRU ÎNCÃLZIREA
LOCUINÞEI
1. Actele de identitate ale solicitantului ºi ale
membrilor familiei
- copii dupã BI-CI;
- certificatele de naºtere ale copiilor;
- certificatul de cãsãtorie;
- hotãrârea definitivã de încuviinþare a adopþiei,
de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care sã rezulte calitatea solicitantului
de tutore sau curator.
2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe
membru de familie se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã
sau, dupã caz, le-au realizat în luna anterioarã
solicitãrii dreptului (de exemplu, cerere depusa
in luna octombrie 2015 va fi completata cu
veniturile aferente lunii septembrie).
Categoriile de venituri nete realizate ºi actele
doveditoare sunt cele menþionate în formularul
de cerere:
- drepturi provenite din salarii (salar net, cu
menþiunea dacã beneficiazã sau nu de bonuri
de masã), sau activitaþi independente;
- indemniþii de ºomaj, pensii, indemnizaþii
speciale, indemnizaþia-stimulentul pentru
cresterea copilului, indemnizaþia lunarã pentru
persoanele cu handicap, alocaþiile de stat pentru
copii, venituri din dobânzi, venituri din activitãþi
agricole, alte drepturi etc.
Categorii de venituri care nu se iau în calcul la
stabilirea venitului net/membru de familie:
- sumele provenite din alocaþia pentru
susþinerea familiei;
- bugetul personal complementar al
persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producãtorilor
agricoli;
- bursele de studiu ºi cele sociale, precum ºi
bursele acordate în cadrul Programului naþional
de protecþie socialã “Bani de liceu”;
- veniturile obþinute din activitãþile cu caracter

ocazional desfãºurate de zilieri în condiþiile Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate de zilieri, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
3. Acte de proprietate/chirie –copie xerox dupã
actul de proprietate, ori actul de închiriere,
comodat, folosinþã, pentru titular viza obligatorie
pe buletin
4. Factura de la furnizorul de agent termic/gaz
metan/energie electric cu codul client pentru
ajutoarele de încãlzirea locuinþei cu gaz metan,
energie electricã, energie termicã
Observatie. Studenþii întreþinuþi de pãrinþi ºi care
locuiesc separat de aceºtia, nu îndeplinesc
condiþiile de acordare a ajutorului, conform art.6
alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011.
Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar pãrinþii
locuiesc la alte adrese ºi care nu contribuie la
întreþinerea minorului, trebuie sã aibã instituitã
mãsura plasamentului sau a tutelei, altfel sunt
consideraþi în întreþinerea pãrinþilor naturali.
Termen pentru depunere: pentru a beneficia
pentru luna noiembrie, data limitã este de 20
noiembrie. Dupã data de 21 noiembrie pânã
pe data de 20 a lunii decembrie, dreptul se
stabileºte pentru luna decembrie.
OBLIGAÞIILE BENEFICIARILOR DE
AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI:
1. Comunicarea în scris a modificãrilor cu
privire la componenþa familiei;
2. Comunicarea în scris a modificãrilor
veniturilor realizate de membrii acesteia, prin
depunerea unei noi cereri ºi declaraþii pe proprie
rãspundere, însoþitã de actele justificative, la
sediul Serviciului Public de Asistenþã Socialã.
Aceastã obligaþie este imperativã, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a
ajutorului acordat, începând cu luna urmãtoare
producerii modificãrii.
Nedeclararea corectã a componeneþei
familiei/a veniturilor familiei/ a deþinerii de bunuri
aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea
ajutorului, reprezintã infracþiune ºi va fi, în mod
obligatoriu, sesizatã organelor de urmãrire
penalã.
Informaþii suplimentare se pot obþine la
Primãria comunei Racoviþa.

Procesul V
erbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local
Verbal
al comunei Racoviþa din data de 17 decembrie 2015
Încheiat astãzi, 17 decembrie 2015, în cadrul
ºedinþei ordinare a Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia primarului nr. 203/
08.12.2015.
La ºedinþã participã 11consilieri din cei 11 în
funcþie. La ºedinþã participã dl. primar, dl.
viceprimar, secretarul comunei, ªeful Ocolului
Silvic Avrig, dl. Fãþan Gheorghe ºi câteva persoane
din localitatea Sebeºu de Sus.
Pentru început, domnul secretar propune
alegerea preºedintelui de ºedinþã pentru lunile
decembrie, ianuarie ºi februarie, în persoana
domnului Cândea Valeriu.
Se supune la vot - se aprobã în unanimitate,
11 voturi pentru.
Dl. Cândea preia conducerea ºedinþei de
consiliu, supune la vot procesul verbal al ºedinþei
din noiembrie - se voteazã în unanimitate, 11
voturi pentru.
În continuare, se supune la vot suplimentarea
ordinii de zi cu un proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2015. De asemenea, se propune
suplimentarea la rubrica diverse cu prezentarea
în ºedinþã a raportului de audit nr. 4494/
10.11.2015 al Curþii de Conturi Sibiu ºi a deciziilor
cu nr. 39.2 din 02.12.2015 ºi 55 din 07.12.2015.
Dl. Cândea – deciziile ºi raportul de audit al
Curþii de Conturi Sibiu vor fi citite de cãtre domnul
secretar la rubrica diverse, Consiliul Local
Racoviþa trebuie sã ia la cunoºtinþã mãsurile
impuse.
Se supune la vot – se voteazã în unanimitate,
11 voturi pentru.
1) Proiect de hotãrâre privind aprobarea
prelungirii valabilitãþii Planului Urbanistic General
ºi al Regulamentului Local de Urbanism al
Comunei Racoviþa
- Dl. Ivan întreabã în ce stare este lucrarea
privind noul PUG.
- Dl. Primar: se lucreazã, sperãm sã terminãm
cât mai repedecu putinþã.
- Dl preºedinte supune la vot proiectul de
hotãrâre, se voteazã în unanimitate - 11 voturi
pentru.
2) Proiect de hotãrâre privind prelungirea
contractului de administrare nr. 1485 din
30.12.2014, încheiat cu Regia Naþionalã a
Pãdurilor – ROMSILVA – Direcþia Silvicã Sibiu,
pentru administrarea fondului forestier
aparþinând Comunei Racoviþa, pânã la data de
31.12.2024, pe durata de aplicare a
amenajamentului silvic.
Dl. Drãgoiu Cornel îl întreabã pe dl. Fãþan:

care este volumul maxim care poate fi exploatat
anual din fondul forestier.
Dl. Fãþan prezintã amenajamentul silvic, lege
a pãdurilor în care este consemnat faptul cã se
poate exploata 3028 mc- produse principale,
1700 mc tãieri de conservare, 1077 mc - produse
secundare ºi 526 mc - tãieri de igienã. În total ar
fi 6331 mc pentru anul 2016. Amenajamentul
silvic prevede tãieri de 5948 mc/anual, însã pentru
anul 2016, am prevãzut puþin mai mult datoritã
faptului cã în 2015 a fost exploatat doar jumãtate
din ceea ce prevede amenajamentul. În
continuare, dl. Fãþan prezintã BVC (bugetul de
venituri ºi cheltuieli) pe 11 luni, din care s-a obþinut
o valoare de 453.644 lei (3000 mc/an).
Dl Drãgoiu Cornel: dupã ce criterii se
exploateazã din fondul forestier, dacã mai sunt ºi
alte criterii.
Dl Fãþan: criteriile sunt prevãzute în
amenajamentul silvic.
Dl Telebuº: ar trebui sã se punã mai mult accent
pe întreþinerea drumurilor.
Dl Fãþan: problemele acestea vin de la
maºinile cu tonaj greu.
Dl Tulpan Valentin: eu aº fi de acord cu
prelungirea contractului pe un an, nu pe 9 ani.
Dl Fãþan: este decizia dumneavoastrã pe ce
perioadã se prelungeºte contractul de
administrare.
Dl Stoia: amenajamentul silvic este fãcut pentru
o perioadã de 10 ani. Dumneavoastrã puteþi sã
încheiaþi contractul pe un an. Propunerea mea
este sã prelungim pe un an. Propun, de
asemenea, sã limitãm tonajul, trecerea prin
Sebeºu de Sus, pentru a nu fi afectaþi locuitorii.
Dl Fãþan: noi am realizat anul acesta venituri
de 300.000 lei din exploatare, în 2016 se pot
realiza venituri mult mai mari deoarece în 2015
s-a exploatat doar jumãtate din masa lemnoasã
care se poate extrage de fapt. Noi vrem sã aducem
un venit cât mai mare la bugetul local.
Dl Ivan: aº vrea ca problema privind lemnele
de foc pentru oameni sã fie gestionatã mai bine.
Avem plãcerea de a lucra cu 2 pãdurari foarte
buni, mai este nevoie de lemn de foc, ar trebui
gestionat în aºa fel încât fiecare locuitor sã aibã
acces la lemnul de foc. În noua lege, lemnul mai
gros de 24 cm în diametru nu poate fi valorificat
ca lemn de foc.
Dl Fãþan: acum putem stabili cota de tãiere
pentru populaþie. Hotãrârea de Guvern este
foarte restrictivã.
Dl Ivan: dumneavoastrã ne asiguraþi cã rezolvaþi
problema cu lemnul de foc.

Dl Fãþan: da, prin propunerile pentru anul 2016
se are în vedere acest lucru.
Dl Ivan: în cazul în care se limiteazã tonajul în
Sebeºu de Sus, la licitaþii dacã impunem restricþii,
existã posibilitatea de a se obþine un preþ mai
mic pe lemn?
Dl Fãþan: da, cu siguranþã, dacã un agent
economic este supus la aceastã restrcþie,
aceasta se reflectã în preþul obþinut pe metru cub
de lemn.
Dl Ivan: se poate stipula în caietul de sarcini la
licitaþii, limitarea de vitezã ºi tonaj?
Dl Fãþan: da, se poate.
Dl Ivan: încheierea unui contract pe termen lung
are avantaje ºi dezavantaje. Eu aº opta pentru
încheierea unui contract pe o perioadã mai lungã
(9 ani). Aº vrea sã ne asiguraþi, dacã încheiem
pe o perioadã de 9 ani, sã nu fim forþaþi sã plãtim
bani din buzunar pentru administrare.
Dl Fãþan: cu siguranþã, vã garantez cã în cei 9
ani se vor obþine doar beneficii, comuna nu va fi
nevoitã sã plãteascã din bugetul local
administrarea, BVC-ul nu va fi pe minus.
Dl Belciu Alin (invitat): aº vrea sã îl întreb pe dl.
Fãþan, câþi metrii cubi de lemn s-au marcat la
Sebeºu de Sus.
Dl. Fãþan: în BVC anual este stipulat fiecare
lucru detaliat. La Sebeºu de Sus s-au valorificat
aproximativ 600 mc.
Dl Belciu Alexandru: nu aþi avut ocazia sã vedeþi
o lucrare complexã a unei pãduri.
Dl Ivan: îmi permit sã rãspund, în calitate de
preºedinte de composesorat, eu cunosc o
lucrare complexã a unei pãduri, vã promit cã o sã
merg la orice licitaþie de fond forestier dacã voi fi
delegat de cãtre domnul primar.
Dl primar: în ultimul an s-au obþinut venituri
destul de mari din administrarea pãdurii. Referitor
la anul 2015, pot sã spun cã Ocolul Sivic Avrig ºia fãcut datoria.
Dl Cândea: eu sunt aproape sigur cã oamenii
din Direcþia Silvicã iubesc pãdurea, datoritã lor
salvarea pãdurii a devenit o prioritate naþionalã.
Dl Preºedinte: suntem de acord cu încheierea
contractului de administrare cu Ocolul Silvic Avrig?
Se supune la vot: 11 voturi pentru - în
unanimitate.
Dl preºedinte supune la vot:
- încheierea contractului pe un an - 3 voturi
pentru (domnii consilieri din Sebeºu de Sus);
- încheierea contractului pe o perioadã de 9
ani - 8 voturi pentru.
Se aprobã proiectul de hotãrâre în forma iniþialã
- prelungirea contractului de administrare pânã

la 31 decembrie 2024.
3) Proiect de hotãrâre privind aprobarea
valorificãrii masei lemnoase din fondul forestier,
proprietate publicã a UAT Racoviþa, pe anul 2016.
Dl. primar: la fiecare sfârºit de an trebuie
aprobate, prin ºedinþã de consiliu, preþurile de
referinþã pentru anul urmãtor.
Dl Ivan propune ca la art. 1 cota sã fie 5.948 mc.
Dl. Fãþan: propun ca rezerva sã fie folositã pentru
populaþie.
Se supun la vot prevederile art. 1 din proiectul
de hotãrâre.
Se voteazã: 8 voturi pentru ºi 3 abþineri (domnii
consilieri din Sebeºu de Sus).
Se discutã art. 2 din proiectul de hotãrâre.
Se propune 4,6 mc pe picior ºi 1,8 mc fasonat,
pentru a mãri cantitatea de lemn cãtre populaþie
(lemn de foc).
Se supune la vot, se voteazã - 11 voturi pentru
- în unanimitate.
Se supune la vot art. 4 din proiect - 11 voturi
pentru - în unanimitate.
4) Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetarã pe anul 2015.
D-na contabil Cãlin Simona prezintã rectificarea
bugetarã, de unde provine fiecare sumã pe
fiecare capitol.
Se supune la vot - se voteazã în unanimitate 11 voturi pentru.
La diverse:
- D-na Mãerean doreºte premierea celor care
au împlinit 50 ani de la cãsãtorie în anii 2014 ºi
2015. De asemenea, referitor la colectarea taxelor
aº dori sã vedem lista cu restanþierii la taxe ºi
impozite. Toþi consilierii sunt de acord.
Dl Ivan: la cei care declarã pe proprie
rãspundere cã nu au apã, curent, utilitãþi, sã se
facã anchetã socialã.
Dl secretar prezintã raportul de audit nr. 4494/
10.11.2015 ºi deciziile nr. 39.2 din 02.12.2015,
55 din 07.12.2015, ale Curþii de Conturi Sibiu,
emise în urma controlului la Primãria Comunei
Racoviþa, pentru a fi luate la cunoºtinþã de cãtre
Consiliul Local Racoviþa.
Dl preºedinte întreabã dacã sunt întrebãri
referitoare la deciziile curþii de conturi.
Domnii consilieri nu au întrebãri.
Nemaifiind nimic de discutat, se încheie
ºedinþa de Consiliu Local Racoviþa din data de
17 decembrie 2015, drept pentru care semnãm
alãturat.
Preºedinte de ºedinþã, Cândea Valeriu
Secretar delegat, Hulpuº Marius Gheorghe

rosu galben albastru negru

La Primãria comunei Racoviþa, Serviciul
Public de Asistenþã Socialã, a început acþiunea
de primire a solicitãrilor pentru acordarea
ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei ca urmare
a prevederilor O.G. 27/2013, de modificare ºi
completare a OUG nr.70/2011, privind mãsurile
de protecþie socialã în perioada sezonului rece,
respectiv prevederile H.G. nr.778/2013.
Categoriile de beneficiari pentru care se
acordã aceste ajutoare sunt solicitanþii care
utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei energie
termicã în sistem centralizat, energie electricã,
gaze naturale sau lemne, cãrbuni, combustibili
petrolieri. Ajutorul se acordã numai pentru un
singur sistem de încãlzire ºi anume cel
principal.
Limitele de venituri pentru acordarea
ajutoarelor sunt urmãtoarele:
1. Pentru utilizarea agentului termic:
- 0 – 786 lei/membru de familie pentru familiile
care utilizeazã agent termic în sistem centralizat;
- 0 – 1082 lei pentru persoana singurã care
utilizeazã agent termic în sistem centralizat.
Compensaþia se acordã prin acoperirea unui
procent din consumul real de agent termic, în
funcþie de venitul mediu pe membru de familie
sau persoanã singurã.
ÎN CAZUL COMUNEI RACOVIÞA, ACEASTÃ
CATEGORIE DE AJUTOR NU SE ACORDÃ
DEOARECE NU EXISTÃ FURNIZOR DE
ENERGIE TERMICÃ PENTRU POPULAÞIE ÎN
SISTEM CENTRALIZAT.
2. Pentru utilizarea energiei electrice, gazului
metan, lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri:
- 0 – 615 lei/membru de familie.
Compensarea se acordã în sumã fixã, dar
nu mai mult decât consumul efectiv calculat de
cãtre furnizor, în funcþie de venitul net pe membru
de familie.
Din acest an, veniturile care se iau în calcul la
stabilirea venitului net pe membru de familie
sunt date de prevederile art.8 alin.1 – 3 din Legea
nr.416/2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Nu se iau în calcul sumele provenite din:
- alocaþia pentru susþinerea familiei;
- bugetul personal complementar al
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
aP
ersoanelor Tãlmaciu vã informeazã
Persoanelor
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi
a comunelor arondate Serviciului Public
Local pentru Evidenþa
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã în cursul lunii decembrie 2015 se Comunitar
depun Cererile de acord prealabil pentru finanþare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa,
la motorina utilizatã în agriculturã pentru anul 2016.
Turnu Roºu):
Cererile se primesc la Centrele Judeþene ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã sau al Municipiului
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea
Bucureºti pe raza cãrora sunt situate exploataþiile agricole pentru care se solicitã ajutorul de stat, sau unde au termenului de valabilitate a actului de
fost depuse cereri de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaþã.
identitate, dar nu mai puþin de 15 zile, titularul
Beneficiarii sunt prevãzuþi la art. 4 din HG nr. 1174/2014, respectiv:
acestuia are obligaþia sã solicite serviciului
a) producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale ºi întreprinderile familiale constituite public comunitar de evidenþã a persoanelor
potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care sunt eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
înregistraþi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaþiilor viticole, alte evidenþe funciare, care
prezentând urmãtoarele documente:
exploateazã terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaþiei în vigoare, în scopul
- cerere tip pentru eliberarea actului de
obþinerii producþiei agricole;
identitate
(se primeºte de la ghiºeu);
b) producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale ºi întreprinderile familiale constituite
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor
potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 44/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi/sau persoane
juridice, grupuri de producãtori recunoscute sau organizaþii de producãtori recunoscute, dupã caz, care sunt expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
înregistraþi în Registrul naþional al exploataþiilor ºi care deþin, cresc sau exploateazã animale, individual sau
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de
în forme de asociere conform legislaþiei în vigoare, în scopul obþinerii producþiei agricole;
c) organizaþiile de îmbunãtãþiri funciare ºi federaþiile de organizaþii de îmbunãtãþiri funciare înscrise în Registrul divorþ, definitivã ºi irevocabilã, dacã este
naþional al organizaþiilor de îmbunãtãþiri funciare ºi Administraþia Naþionalã a Îmbunãtãþirilor Funciare, aºa cum cazul, original ºi copie;
sunt definite în Legea îmbunãtãþirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- certificatul de deces al soþului/soþiei
d) organismele/organizaþiile de cercetare, respectiv universitãþile, institutele ºi staþiunile de cercetare-dezvoltare decedat/ã, dacã este cazul, original ºi copie;
din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanþare, al cãror scop principal este
- certificatele de naºtere ale copiilor minori
de a realiza cercetare fundamentalã, cercetare industrialã sau dezvoltare experimentalã ºi de a-ºi face cu vârsta mai micã de 14 ani, dacã este cazul,
cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
original ºi copie;
Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenþiali beneficiari ai prezentei scheme dacã în termen de 60 de zile
- documentul cu care se face dovada
lucrãtoare de la data primirii notificãrii privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri
adresei
de domiciliu, original ºi copie;
trimestriale, se autorizeazã ca persoanã fizicã autorizatã sau întreprindere individualã, conform OUG nr. 44/
- chitanþa reprezentând contravaloarea
2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþii de acordare în funcþie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic ºi/sau îmbunãtãþiri cãrþii de identitate de 7 lei ºi a taxei de timbru
de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
funciare în care producãtorii agricoli îºi desfãºoarã activitatea:
Tãlmaciu.
a) sã fie înscriºi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (sã deþinã ID fermier);
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani
b) sã fie înscriºi în evidenþele APIA cu suprafeþele de teren pe care le exploateazã sau în
trebuie sã se prezinte la S. P.C. L. E. P.
Registrul plantaþiilor viticole, dupã caz;
c) sã fie înscriºi în Registrul agricol cu suprafeþele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaþiile Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã
protejate (sere ºi solarii), precum ºi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ pãsãri/familii de albine/ împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea
viermi de mãtase, dupã caz;
eliberãrii unui act de identitate, cu
d) sã fie înregistraþi în Registrul naþional al exploataþiilor (RNE) al Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi urmãtoarele documente:
pentru Siguranþa Alimentelor sau sã deþinã document de înregistrare/autorizare sanitarã veterinarã pentru
- cererea pentru eliberarea actului de
porci/pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase, dupã caz;
identitate, semnatã atât de minor, cât ºi de
e) suprafeþele de teren pe care le exploateazã sã fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaþa parcelei pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de
agricole sã fie de cel puþin 0,3 ha, cu excepþia suprafeþelor aferente legumelor cultivate în spaþii protejate. În la ghiºeu);
08 decembrie 2015

cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuºtilor fructiferi,
suprafaþa minimã a parcelei trebuie sã fie de cel puþin 0,1 ha;
f) sã exploateze/sã deþinã/sã creascã animale/pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase în vederea
obþinerii producþiei agricole pentru care solicitã ajutorul de stat;
g) sã utilizeze instalaþii de irigat acþionate cu motoare termice.
Cererea de acord prealabil se depune însoþitã de urmãtoarele documente:
a) copie a documentelor de identitate ºi a documentelor de înregistrare;
b) adeverinþã aliberatã de Primarie cu suprafeþele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaþii protejate
/cu efectivele de animale/pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase, dupã caz;
d) adeverinþã eliberatã de cãtre Oficiul Naþional al Viei ºi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeþele cu vie,
dupã caz;
e) situaþia suprafeþelor ºi a structurii estimative a culturilor pentru care solicitã ajutorul de stat ºi/sau
producþia de ciuperci estimatã;
f) copia documentului care atestã înregistrarea/autorizarea sanitarã veterinarã pentru porci/pãsãri/familii
de albine/viermi de mãtase, dupã caz;
g) situaþia privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, în funcþie de specie, întocmitã de beneficiar;
h) dovada cã solicitantul nu figureazã ca debitor la organizaþiile de îmbunãtãþiri funciare ºi federaþiile de
organizaþii de îmbunãtãþiri funciare înscrise în Registrul naþional al organizaþiilor de îmbunãtãþiri funciare, precum
ºi la Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare, furnizorul de apã ºi de electricitate, dupã caz;
i) copie de pe contractul de irigaþii/furnizare a apei, dupã caz;
j) cantitãþile de motorinã pentru care se solicitã ajutorul de stat sub formã de rambursare pentru sectorul
îmbunãtãþiri funciare;
k) angajamentul solicitantului persoana fizicã cu privire la autorizarea ca persoanã fizicã autorizatã sau
întreprindere individualã, conform OUG nr. 44/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, conform modelului
anexa 5 din ordin.
Acordul prealabil pentru finanþare prin rambursare se emite de cãtre centrele APIA judeþene, în termen de cel
mult 20 lucrãtoare de la data depunerii cererii de acord.
În anul 2016, diferenþa dintre rata accizei standard prevãzutã în coloana 3 din Anexa nr.1 de la Titlul VIII din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ºi rata accizei reduse prevãzute la alin. (2), se acordã ca ajutor de stat
sub formã de rambursare.
Valoarea accizei pentru anul 2016 va fi comunicatã de cãtre Ministerul Finanþelor în perioada imediat
urmãtoare.
Legislaþie:
- Hotãrârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizatã în agriculturã cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMADR 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare ºi control, precum ºi a
formularisticii necesare aplicãrii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în
agriculturã.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii
Mãsurii 215 – Plãþi privind bunãstarea animalelor – pachet b – pãsãri, sesiunea II de depunere anul II de angajament ºi sesiunea I de depunere - anul IV de angajament, care intenþioneazã sã
acceseze credite pentru finanþarea activitãþilor curente de la Bãncile care au încheiat Convenþii cu Agenþia.
Potrivit convenþiilor încheiate, la solicitarea scrisã a fermierului, APIA va elibera adeverinþe astfel:
- Pentru sesiunea II de depunere - anul II de angajament, prin care se confirmã faptul cã
solicitantul a depus în perioada 01 - 30 iunie 2015 cerere de platã pentru mãsura specificatã. Suma înscrisã
în adeverinþã reprezintã 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de platã;
- Pentru sesiunea I de depunere - anul IV de angajament prin care se confirmã faptul cã
solicitantul a depus în perioada 16 octombrie - 15 noiembrie 2015 cerere de platã pentru mãsura
specificatã. Suma înscrisã în adeverinþã reprezintã 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de platã.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 703/23.07.2013 privind
aprobarea condiþiilor în care se vor încheia Convenþiile dintre instituþiile financiare bancare ºi nebancare ºi
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, în vederea finanþãrii de cãtre acestea a activitãþilor curente ale
beneficiarilor plãþilor derulate prin Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, Banca trebuie sa respecte
nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãþilor directe, astfel încât dobânda finalã
aplicatã beneficiarului nu poate depãºi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sã fie în limita de 1%.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA ºi Fondul Naþional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii garanteazã creditele acordate de bãnci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenþie.
Toate convenþiile încheiate între Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, Bancã ºi Fondul de Garantare
vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro .
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- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi
sau al reprezentantului legal, original ºi
copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada adresei de
domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau,
dupã caz, hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt
divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea
cãrþii de identitate de 7 lei ºi a taxei de timbru
de 5 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se
prezintã la ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor,
însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,
de reprezentantul sãu legal, de persoana
desemnatã din cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea serviciului public de
asistenþã socialã sau de persoana cãreia ia fost încredinþat în plasament, pentru a
solicita eliberarea actului de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi
eliberãri documente
JOI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi
eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment
evidenþa persoanelor- Consilier
Elena- Delia Stancu

Mãsuri specifice de prevenire a incendiilor
pe timpul desfãºurãrii sãrbãtorilor de iarnã
Pentru a evita prodcerea unor situatii de
urgenþã în pragul sãrbãtorilor de iarnã, vã
sfãtuim sã aveþi în vedere urmãtoarele
recomandãri:
- Fixaþi bradul în condiþii de siguranþã, luând
mãsuri de împiedicare a rãsturnãrilor
accidentale;
- Verificaþi instalaþia de brad, din punct de
vedere al funcþionãrii, înainte de a o monta pe
pom; în cazul detectãrii unor defecþiuni, nu faceþi
improvizaþii;
- Nu amplasaþi bradul în vecinãtatea surselor
de cãldurã deschise;
- Nu utilizaþi artificiile, petardele, rachetele ºi
alte mijloace pirotehnice,în încãperi ºi spaþii
închise; în conformitate cu legislaþia în vigoare,
aceste elemente se pot folosi doar în aer liber,
la distanþe de siguranþã faþa de oameni, clãdiri,
arbori ºi autovehicule;
- Lumânãrile ºi artificiile aprinse trebuie sã
fie fixate cât mai bine, deoarece acestea ar
putea foarte uºor cauza un incendiu;
- Evitaþi sã puneþi în brad podoabe
inflamabile;
- Nu utilizaþi instalaþii de iluminat ornamental
cu defecþiuni sau improvizaþii;
- Nu lãsaþi bradul cu lumânãri ºi artificii
aprinse, instalaþii electrice de împodobire în
funcþiune, nesupravegheate;
- Nu lãsaþi la îndemana copiilor chibriturile
sau brichetele;
- Verificaþi menþinerea liberã a cãilor de acces,
intervenþie ºi evacuare în ºi din clãdirile de
turism, agrement ºi alimentaþie public, precum
ºi în alte spaþii amenajate special, în care se
organizeazã petrecerea Revelionului ºi
marcarea corespunzatoare a acestora,
asigurând cunoaºterea lor de cãtre participanþi;
- La pãrãsirea locuinþei, asiguraþi-vã cã nu
aþi lãsat focul aprins, consumatorii electrici sub
tensiune ºi corpuri de iluminat aprinse.

depozite de furaje;
- Buteliile de gaze utilizate la pârlirea porcilor
sã fie amplasate la distanþã faþã de arzãtor, iar
furtunurile de alimentare sã fie prevãzute la
capete cu coliere de fixare ºi sã nu prezinte
fisuri;
- Afumãtorile trebuiesc amplasate la distanþe
de siguranþã faþã de restul construcþiilor ºi
trebuiesc supravegheate pe toatã perioada
funcþionãrii
- Afumãtorile se confecþioneazã din zidãrii de
cãrãmidã ºi materiale incombustibile ºi se
amplaseazã independent de celelalte
construcþii din gospodãrie;
- Este interzisã folosirea afumãtorilor
improvizate ori amplasarea acestora în
magazii, ºuri, remize, sub ºoproane sau lânga
materiale combustibile;

10 mãsuri simple pentru un Crãciun
fãrã incidente

1. Pânã pe 24 decembrie, depozitaþi bradul
afarã, intr-un recipient cu apã, pentru a-ºi pãstra
prospeþimea un timp îndelungat;
2. Montaþi bradul într-un suport stabil ºi sigur,
asigurând alãturi un vas cu apã;
3. Montaþi lumânãrile în suporturi
incombustibile;
4. Nu lãsaþi niciodatã copii sã se joace în
apropierea lumânãrilor aprinse;
5. Folosiþi doar instalaþii ºi decoraþiuni
electrice fãrã defecþiuni sau improvizaþii;
6. Nu amplasaþi lumânãri aprinse în
apropierea bradului, decoraþiunilor sau
materialelor combustibile;
7. Distanþa de protecþie între brad ºi
materialele combustibile sau aparate electrice
este de cel puþin 50 de cm;
8. Achizitionaþi artificii doar din magazinele
autorizate ºi nu-i lãsaþi pe copii sã se joace cu
ele;
9. Verificaþi integritatea ºi curãþenia coºurilor
Pentru sacrificarea animalelor în gos- de fum;
10. Înainte de culcare, stingeþi focul din sobã,
podãriile populaþiei, cu prilejul sãrbãtoririi
lumânãrile
ºi deconectaþi aparatele electrice
Crãciunului, veþi avea în vedere:
- Locul ales pentru pârlirea porcilor sã fie la de încãlzit ori decoraþiunile electrice
ªef SVSU Racoviþa,
o distanþã de siguranþã faþã de construcþii sau
Lucian Gerea

La mulþi ani!
La cumpãna dintre ani, urez tuturor voluntarilor Serviciului Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã Racoviþa, familiilor acestora, locuitorilor
comunei, colegilor ºi colaboratorilor, multã sãnãtate, fericire ºi tradiþionalul
LA MULÞI ANI!
ªef SVSU Racoviþa,
Lucian Gerea

rosu galben albastru negru
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Tradiþii ºi obiceiuri populare de peste an

Tradiþiile ºi obiceiurile au fost pe scena Cãminului Cultural din Racoviþa.
Aici, a avut loc duminicã, 20 decembrie, cea de-a cincea ediþie a festivalului
"Tradiþii ºi obiceiuri populare de peste an", organizat de Ansamblul
"Doruleþ" al ªcolii Gimnaziale din localitate, Primãria Racoviþa, prin
primarul Simion Olariu, ºi ªcoala Gimnazialã, prin directorul Iuliana
Mihaela Floare.

Spectacolul a cuprins cântece ºi jocuri populare româneºti ale Ansamblului
"Doruleþ", precum ºi un dans
specific comunitãþii rome,
invitaþi fiind soliºtii Valentina
Fogoroº, Camelia Olariu,
Andreea Floare, Andra

Telebuº ºi Laurean Maxim.
De asemenea, festivalul s-a
bucurat de prezenþa Ansamblului Folcloric "Florile Viºei"
din ªeica Mare ºi de vocea
cunoscutei artiste Camelia
Cosma Stoiþã.
"Festivalul a fost un

succes. În acest an, a cuprins
un frumos program de colinde interpretate atât de grupa
micã a ansamblului, cât ºi de
soliºti. Mulþumim tuturor
pentru sprijin, colaboratorilor
ºi pãrinþilor", au spus organizatorii manifestãrii.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Sibiu a început recutarea pentru meseria de asistent
maternal profesionist. Persoanele interesate sunt aºteptate
sã se prezinte la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei,
nr.2) sau la Serviciul Management de caz pentru Asistenþã
Maternalã (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate
informaþiile necesare ºi a fi consiliate de specialiºtii
serviciului. Pentru a deveni asistent maternal profesionist
trebuie þinut cont de câteva condiþii:
- Sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
- Sã aibã domiciliul în judeþul Sibiu ºi sã aibã acces la
servicii medicale ºi servicii educative;
- Prin comportamentul sãu în societate, starea sãnãtãþii ºi
profilul psihologic, sã prezinte garanþii pentru îndeplinirea
corectã a obligaþiilor care revin unui pãrinte, referitoare la
creºterea, îngrijirea ºi educarea copiilor sãi;
- Sã aibã în folosinþã o locuinþã care acoperã necesitãþile
de preparare a hranei, igienã, educaþie ºi odihnã ale
utlizatorilor sãi;
- Sã aibã minimum 10 clase;
- Sã manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent

de vârsta copilului, apartenenþa etnicã, religie, stare de
sãnãtate;
- Sã fie dispusã ºi sã aibã capacitatea sã primeascã copil/
copii în plasament în regim de urgenþã, cu vârste cuprinse
între 0 ºi 3 ani, având in vedere situaþia de risc.
Mai multe informaþii referitoare la condiþiile de atestare ca
asistent maternal profesionist pot fi gãsite pe site-ul DGASPC
Sibiu- www.dasib.ro
NU POATE FI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:
- persoana care a suferit o condamnare prin hotãrâre
judecãtoreascã, rãmasã definitivã pentru sãvârºirea unei
infracþiuni care ar face-o incompatibilã cu profesia de
asistent maternal profesionist;
- pãrintele decãzut din drepturile pãrinteºti sau cãruia i-au
fost interzise sau limitate drepturile pãrinteºti prin hotãrâre
judecãtoreascã rãmasã definitivã ºi irevocabilã;
- persoana care suferã de boli cronice psihice sau boli
cronice transmisibile;
- persoana care are proprii copii daþi în plasament.
Facilitãþile financiare acordate pentru creºterea ºi îngrijirea
copilului în asistenþã maternalã sunt:
• salariul asistentului maternal este de 975 de lei, la care

se adaugã sporul de vechime;
• spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
• spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilitãþi;
• alocaþia lunarã de plasament în cuantum de 600 lei/
copil, iar dacã copilul este încadrat în grad de handicap,
beneficiazã de alocaþie lunarã de plasament majoratã cu
50%, respectiv 900 lei;
• alocaþia de stat pentru copil: pentru copilul cu vârsta pânã
la 2 ani- 200 lei/luna;
pentru copilul peste 2 ani - 42 lei/lunã;
pentru copilul cu dizabilitãþi – 84 lei/lunã.
Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana
fizicã, atestatã, care asigurã prin activitatea pe care o
desfãºoarã la domiciliul sãu creºterea, îngrijirea ºi educarea,
necesare dezvoltãrii armonioase a copiilor primiþi în
plasament.
La sfârºitul anului 2013 erau înregistraþi în evidenþele
DGASPC Sibiu 174 de asistenþi maternali care aveau în
plasament 352 copii.În prezent, sunt angajaþi 165 de
asistenþi maternali profesioniºti care au în plasament 318
copii. În anul 2014 s-au angajat 8 asistenþi maternali
profesioniºti.

”V
alea Moaºei” a dãruit comunitãþii un spectacol de Crãciun
”Valea
Nãscut din dorinþa tinerilor localnici de a nu lãsa pradã uitãrii frumoasele obiceiuri ºi tradiþii folclorice locale, Ansamblul Folcloric „Valea Moaºei” din Sebeºu de
Sus a reuºit sã anime viaþa cultural-artisticã a frumosului sat de la poalele Muntelui Suru din Masivul Fãgãraº. În semn de preþuire pentru comunitatea de aici,
membrii ansamblului ºi-au fãcut un frumos obicei în a dãrui consãtenilor un frumos cadou cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã: spectacolul de Crãciun.
Anul acesta, spectacolul –
cadou s-a desfãºurat duminicã, 20 decembrie, la orele
amiezii, sala de festivitãþi a
Cãminului Cultural din
Sebeºu de Sus fiind ocupatã aproape la întreaga sa
capacitate de cei ce au dorit
sã-i vadã „la lucru” pe tinerii
consãteni
membri
ai
ansamblului.
Spectacolul de Crãciun a
fost o îmbinare între muzica
popularã, jocul tradiþional
din mai multe zone folclorice
ale þãrii, frumoasele colinde
româneºti ºi cântece patriotice, pentru aproximativ o orã
publicul fiind încântat de
prestaþia artiºtilor.
Din programul spectacolului - cadou oferit de

Ansamblul „Valea Moaºei”
n-a lipsit nici invitatul
surprizã, tânãra solistã de
muzicã popularã Adriana
Anghel, fiica mult mai
cunoscutei Mariana Anghel,
oferind publicului un recital
de colinde ºi cântece din
zona Hunedoarei.
Cum era ºi normal, de la
acest eveniment n-a lipsit
nici Moº Crãciun, binecunoscutul personaj fiind prezentat
spectatorilor de primarul
comunei Racoviþa, Simion
Olariu.
Dupã ce a asistat la toate
momentele artistice, Moºul
a dãruit pungi cu diverse
cadouri atât membrilor ansamblului cât ºi tuturor
copiilor prezenþi în salã.

ANUNÞ IMPORT
ANT
IMPORTANT
Având în vedere recentele modificã intervenite în prevederile
Codului Fiscal, Primãria comunei Racoviþa anunþã
urmãtoarele:
- toþi deþinãtorii de imobile (terenuri ºi clãdiri), au obligaþia
de a se prezenta la sediul Primãriei comunei Racoviþa în
vederea completãrii ºi depunerii declaraþiei de impunere,
pentru stabilirea impozitului;
- persoanele juridice ce sunt înregistrate cu sediul social

la aceeaºi adresã cu locuinþa, au obligaþia legalã de a depune
o nouã declaraþie de impunere;
- beneficiarii de scutiri pentru plata impozitelor trebuie sã
depunã un dosar care sã conþinã actele doveditoare ce atestã
dreptul de scutire.
Informaþii suplimentare ºi orice alt fel de lãmuriri se pot
obþine la Primãria comunei Racoviþa, biroul Impozite ºi Taxe
Locale.
Primãria comunei Racoviþa

Mulþumiri
Primarul comunei Racoviþa, Simion Olariu,
mulþumeºte ºi pe aceastã cale, copiilor
membri ai ansamblurilor folclorice „Doruleþ”
(Racoviþa) ºi „Valea Moaºei” (Sebeºu de Sus),
pãrinþilor acestora, coordonatorilor ºi tuturor
celor ce s-au implicat în desfãºurarea ºi
susþinerea activitãþilor cultural – artistice de pe
raza administrativ teritorialã a comunei.

rosu galben albastru negru

DGASPC Sibiu recruteazã asistenþi maternali profesioniºti

